
7 €

Sviiter
pehme kudum, 

dekoratiivse kaelusega, 
mansettidega varrukad 

ja alläär, hea valik sügisel, 
valikus erinevad värvid, 

suurused: S–XXL 

KUUM!

Pehme mood!

valikus 
ka:

Pakkumised kehtivad 02.09.2021-15.09.2021 või kuni kaupa jätkub.

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



10 €

7 €

10 €
7 €

7 €

Sviiter 
pehme ja 
mugav kudum, 
kõrge kaelusega, 
mansettidega 
varrukad 
ja alläär, 
suurused: S–XXL 

Kardigan 
pehme kudum, V-kaelusega, 
mansettidega varrukad ja alläär, 
nööpidega, suurused: S–L 

Jeggings’id 
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, säärtel õmblused, 
suurused: 36–44 

Sviiter
pehme kudum, 

dekoratiivse kaelusega, 
mansettidega varrukad 

ja alläär, hea valik sügisel, 
valikus erinevad värvid, 

suurused: S-XXL

Sviiter 
šenill, paks kudum, teemantmustriga, 

mansettidega varrukad ja alläär, 
suurused: S–XXL 

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 02.09.2021 kuni 15.09.2021

valikus 
ka:

valikus 
ka:

    

ERAKORDSELT 
PEHME

DEKORATIIVNE 
KAELUS

PEHME JA 
MUGAV



6 €

5 €

10 € 5 €

12 €

Kleit 
100% viskoos, V-kaeluse, nööpide, 
pealetrüki ja rüüsitud alläärega, 
suurused: 36–44 

100% puuvillane T-särk 
V-kaeluse, pikema seljaosa 

ja pealetrükiga, suurused: S–XXXL 

T-särk 
95% puuvilla ja 5% elastaani, 

üles keeratud varrukate ja 
pikema seljaosaga, ühevärviline, 

suurused: S–XXXL 

Miniseelik 
kõrge viskoosisisaldusega, 
elastaaniga, ees nööbid, 
suurused: S–XXL 

Teksad 
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, taskutega, 
põlvedel kulutatud efekt, 
suurused: 36–44 

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



6 €
10 €

12 €

12 €

7 €

2 €30

Pidžaama
kõrge 

puuvillasisaldusega, 
pealetrükiga 

topp, 
ühevärvilised 

püksid, 
suurused: 

S–XL 

100% puuvillane 
öösärk

reljeefse pealetrükiga, 
pehme, suurused: S–XXL 

100% puuvillane 
pidžaama
reljeefse pealetrükiga pehme topp, 
sädeleva pealetrükiga püksid, 
suurused: S–XL 

Sokid, 3 paari 
kõrge orgaanilise 
puuvilla sisaldusega, 
elastaaniga, ühevärvilised, 
suurused: 35–38 või 39–42 

Hommikumantel 
pehme fl iis, taskute ja vööga, 
valgete täppidega pealetrükk, 
suurused: S–XL 

100% puuvillane 
pidžaama

seotava alläärega topp, 
Miki Hiire ja 

Minni pealetrükiga, 
täpilised püksid,
 suurused: S–XL 
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10 €

10 €

4 €

5 €

7 €

Sviiter 
tüdrukutele, pehme kudum, 

kõrge kaelusega, 
mansettidega varrukad ja alläär, 

suurused: 134–170 cm

Kapuutsiga sviiter 
tüdrukutele, pehme ja kohev šenill, 

mansettidega varrukad ja alläär, 
suurused: 134–170 cm

Sviiter
tüdrukutele, pehme ja paks kudum, 
struktuurse mustriga, 
mansettidega varrukad ja alläär, 
suurused: 134–170 cm

Retuusid 
95% puuvilla ja 

5% elastaani, 
tüdrukutele, 

säärtel pealetrükk, 
suurused: 134–170 cm

100% 
puuvillane 

dressipluus
tüdrukutele, lühike, 

mansettidega 
varrukad ja alläär, 

pealetrükiga, 
suurused: 

134–170 cm

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE



7 €

7 €

2 €50

2 €50

2 €50

Kleit 
tüdrukutele, 
esiosal litritest süda, 
kahekihilise tüllseelikuga, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane kardigan 
tüdrukutele, õlgadel dekoratiivne muster, nööpidega, 

taskul aplikatsioon, suurused: 104–134 cm

100% puuvillane pikkade 
varrukatega T-särk
pealetrüki ja rüüsitud varrukatega, 
suurused: 104–134 cm

Retuusid 
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
98–134 cm

Retuusid 
95% puuvilla ja 

5% elastaani, 
tüdrukutele, 

pealetrükiga, 
suurused: 

98–134 cm

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 02.09.2021 kuni 15.09.2021



5 €

3 €

7 €

7 €

7 €

100% puuvillane 
sviiter 
poistele, triibuline, 
suurused: 104–134 cm

Teksad
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, poistele, 
taskutega, kirjad taskul 
ja üles keeratud säärtel, 
suurused: 104–134 cm

Püksid
98% puuvilla ja 

2% elastaani, 
poistele, 

taskutega, 
üles keeratud 

säärtel 
pealetrükk, 

suurused: 
104–134 cm

100% puuvillane 
pikkade 
varrukatega 
T-särk
poistele, varrukatel 
kirjadega ribad, 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

Teksasärk 
kõrge 

puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 

poistele, taskutega, 
suurused: 

104-134 cm

30Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



6 €

4 €

4 €
4 €

5 €

5 €

2 €50

Teksad 
puuvillased, 
elastaaniga, 
beebipoistele, 
tikandi ja 
loomakõrvadega, 
suurused: 
74–98 cm

100% puuvillane 
kleit
beebitüdrukutele, 
õlgadel rüüsid, 
taga nööp, 
lillelise 
pealetrükiga, 
suurused: 
74–98 cm

100% 
puuvillane bodi
fl anell, beebipoistele, 
nööpidega, ruuduline, 
taskuga, suurused: 62–92 cm

100% orgaanilisest 
puuvillast bodi
beebitüdrukutele, küljelt trukkidega kinnitatav, 
rüüsitud kaelus, kinnitusserv ja varrukad, 
pealetrükiga, suurused: 62–92 cm

Silikoonist 
pudipõll 
ruumika taskuga, 
reguleeritava 
kinnitusega, 
pealetrükiga, 
universaalne 
suurus

Närimismänguasi  
võtmekujuline

100% 
puuvillane 

särk
beebipoistele, 

ruuduline, 
suurused: 
74–98 cm

valikus 
ka:

valikus 
ka:

KLIENDITEENINDUSE OSAKOND:

KLIENT.EE@PEPCO.EU

JÄLGI UUDISEID OSTA MUREVABALT

FACEBOOK.COM
/PEPCOEE

PEPCO.EE 30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE

* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD

WWW.PEPCO.EE

30
KAUBA KOGUS ON PIIRATUD. SUURE NÕUDLUSE 

TÕTTU VÕIB JUHTUDA, ET MÕNI TOODE MÜÜAKSE 
VÄLJA JUBA ESIMESEL PÄEVAL. ERINEVATES PEPCO 

KAUPLUSTES VÕIDAKSE PAKKUDA ERINEVAID 
SUURUSI, VÄRVE VÕI TOOTEMUDELEID.

VÄHEMA
EEST ROHKEM
…IGA PÄEV

Certi� ed by 
CERES 0532

‘organic’


